
11 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 0 0 2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

усмени испит 50

40

Докторске академске студије

Савремене теорије организације

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Елма И. ЕлфићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

Пројектни задатак

Структура организације као научне области. Класична школа организације. Теоријски правци 

класичне школе. Неокласична теорија организације. Савремене теорије организације 

(квантитативна теорија, системска теорија, ситуациона теорија, бихејвиористичка теорија). 

Организација јапанских предузећа. Нове теоријске опције у организацији (процесна теорија, 

теорија културног склада. Основе истраживања организације. Пројект истраживања 

организације, Фазе процеса истраживања организације. Избор и дефинисање проблема, 

формулација хипотезе, прикупљање података, обрада прикупљених података,анализа 

прикупљених података, израда извештаја. Минтзбергови модели. Правци развоја теоријске 

мисли у области  организације. Модели мултифакторског утицаја на избор организационе 

структуре предузећа. Пројектна организациона структура. Пословне функције у предузећу. 

Процеси у организацијама. Функционисање организације. Дизајнирање организације. 

Организација производње. Рачунарска подршка управљања производњом.

Спецификација предмета за књигу предмета

1. Вербално - текстуалне, 2. Илустративно - демонстративне. 3. Анализа случаја

Препоручена литература

David F. Larcker, Brian Tayan (2020) Corporate Governance Matters: A Closer Look at Organizational 

Choices and Their Consequences (3rd Edition), Pearson FT Press.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Kinicki, A., Kreitner, R. (2006) Organizational behavior – key concepts, skills and best practices, 

McGraw/Hill, Arizona, State University.

Nadler, D. A., Gerstein, M. S., Shaw, R. B. (2008) Organizational Arhitecture, Jassey-bases 

Publishers, San Francisco, Copiring.

Alex & David Bennet (2008) Survival in the New World – The Inteligent Complex Adaptive System, 

KMCi Press.

Пословна економија

Daft, R. (2015) Organization theory and design, 12th edition, Cengage Learning.

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након полагања предмета Савремене теорије организације, студенти je оспособљени за 

самосталан научно истраживачки рад у области теорије организације и организационих 

система.

Анализе проблема савремених организација, анализа рада у транзиционим економијама, 

израда студијског истраживачког рада, писање и објављивање рада у часопису

Циљ предмета је да студенти овладају теоријским знањима и оспособе се за самосталан 

научно истраживачки рад у области теорије организације и организационих система.

Садржај предмета


